


Ez az gondolat foglalkoztatott az elmúlt idő-
szakban és ezt értettem meg :

„Ne hagyjuk, hogy a mindennapi tennivalóink 
eltereljék figyelmünket Isten igéjétől, mert fenn-
áll az éltető, létszükségletű veszélye annak, hogy 
épp a mindennapi lelki táplálékot veszítjük el a 
hétköznapok forgatagában.”

Érzelmek kavarodása:

Gondoltatok már arra, hogy miért sötétedett el 
minden, amikor Jézus meghalt? 

Ez a téma forgott a fejemben: mindenki mielőtt 
elköltözik erről a földről szenvedni fog valamilyen 
formában, de közben Istennek is bizonyít azzal, 
hogy amikor „leköpik, megverik, megdobálják, 
megfeszítik” hűséges marad hozzá.

Amikor Jézus a kereszten függött, akkor voltak 
akik azzal provokálták, hogy jöjjön le a keresztről 
ha isteni hatalma van és mentse meg magát. El-
lenben Jézus tudta, hogy nem ezzel az „előadás-
sal” kell az emberek hitét megtartani. Engedel-
meskedett az Atyának, mert ez az Ő terve volt.

Istent nem látni kell, hanem érezni szeretetét 
és tapasztalni nap mint nap csodáit.

Az ég elsötétedett mert Isten fájdalma rajzoló-
dott ki benne. Fájt az emberek közömbössége, hi-
tetlensége. Akármennyire is furcsán hangzik, de 
szerintem Isten örömöt is érzett szívében, hiszen 
tudta, hogy ez a feladat jó kezekben van és egy 
csodálatos terv.

Isten és szeretete olyan mint a 
szél, nem látom, de érzem simo-
gatását, érintését.

Az Úr Jézus meghalt minden emberért és 
vérével fizetett a búnéinkért. De nem maradt a 
sírban harmadnap feltámadt, legyőzte a halált 
és a poklot. Azért örvendünk a húsvétnak, mert 
aki szereti az Urat, annak reménysége, hogy fel-
támad és odakerülhet az Úr Jézushoz a menny-
be. 

A Húsvét Jézus feltámadásának 
az ünnepe, ami számunkra az üdvösség 

lehetőségét jelenti. A vasárnapi iskolában is 
meg van említve ez a téma sokszor, otthon is 
készülünk az ünnepre, még takarítás is, meg 
tojásfestés is, meg folyton dudorászuk a Feltá-

madt Hőst. 

Nekem a Húsvét Jézus feltámadását és a vi-
lág újulását jelenti. A fű, a virág megjelenése a hó 
alatt, az új életet jelenti a világnak. Jézus értünk 
szenvedett a kereszten és megbocsátotta a bűnein-
ket.  

Én a családdal úgy ünnepelem, hogy búzát ve-
tünk, tojást festünk, szalvétatartót készítünk szí-
nes kartonból. Este pedig bibliai történettel és 
imádkozással fejezzük be a napot.  Másodnapján 
húsvéti verset mondva locsolni megyek. Azután 
imaházba megyünk újra és a középső csoport jele-
netet mutat be az ott levő embereknek. Miután ha-
zaértünk, vacsora után beszélgetünk, majd megné-
zünk egy húsvéti keresztyén filmet, majd áhítat-
ban megköszönjük Jézusnak, hogy vigyáz ránk, is-
mét befejezzük a napot. Hát így telik nálunk el a 
húsvét. 
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Ige-harmat

1984-et írtunk, húsvét szombatja volt. Szüle-
im nagyon elfoglaltak voltak a húsvéti ké-

szülődéssel, nekem pedig remek ötletem támadt: 
vigyük ki a tyúkokat az út szélére, hadd legelje-
nek egy kis zöld füvet. Anyukám nem szívesen en-
gedett ki, mert forgalmas főút mellett laktunk, de 
unszolásomra végül mégis igent mondott. Pár 
perc múlva csikorgó fékhangok, döbbenet…meg-
történt a baj, négyéves öcsémet elütötte egy autó. 
Teljesen megrémültem, s csak annyit láttam, 
hogy apukám rohan a karjaiban magatehetetlenül 
fekvő, vérző gyermekkel az orvosi rendelőbe. Mi-
közben vártuk a híreket az öcsémről, iszonyú bűn-
tudatom volt. Miattam fog meghalni, miattam 
lesz nyomorék, miattam fogják a szüleimet börtön-
be zárni, s ki tudja, mi minden fog történni… mi-
attam! Ekkor szembesültem először azzal a bor-
zasztó érzéssel, hogy elveszíthetem az öcsémet. 

Mária és Márta is hasonlóan nehéz pillanatokat 
élhettek át, amikor öccsük, Lázár súlyosan megbe-
tegedett. Erről a három testvérről több helyen is 
olvasunk a Bibliában. Tudjuk, hogy Márta  szor-

galmas, vendégszerető, igen aktív háziasszony, Má-

ria pedig issza a Mester szavait (Luk. 10, 39). A 
legfontosabb róluk viszont az, hogy szeretik Jé-

zust, hisznek Benne és Jézus is szereti őket. Ebben 
a szívszorító helyzetben határozottan tudják, ki-
hez kell fordulni. Ez máig sem változott:  minden 
helyzetben, kisebb vagy nagyobb problémá-

iddal, örömeiddel bátran  fordulhatsz Jézus-

hoz! Csakhogy Jézus nem siet, Ő mindig ponto-
san tudja, mikor hol kell lennie, hogy Atyja dicső-
ségét szolgálja. A várakozás alatt pedig bekövetke-
zik az, amitől mindenki rettegett, Lázár meghalt. 
A nővérek kétségbeesetten kiáltanak Jézushoz: 
Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a 

testvérünk! Néhányan rosszal-
lóan megjegyezték, hogy Ő, aki 

a vak szemét megnyitotta, nem 

tudta volna megtenni, hogy Lá-

zár ne haljon meg? (Jn 11,37 )

Talán arra gondoltak, hogy a ha-
lállal mindennek vége, már nincs 
visszaút. Ma is sokan így gondol-
kodnak, bámulják a sírt bambán, reménytelenül, 
üres tekintettel. 

De Jézus megérkezett! Épp időben! Az Ő idejé-
ben! Neki nem gond, hogy a beteg meghalt, az sem, 
hogy már negyednapja fekszik a sírban és szaga 
van. Hiszen Ő az élet Ura, aki a halált képes le-
győzni, aki számára nincs lehetetlen. Hiszed-e, 

hogy feltámad a testvéred? Hiszed-e, hogy én va-

gyok a feltámadás és az élet? Hiszed-e, hogy aki él, 

és hisz énbennem, az nem hal meg soha? Márta 
hisz és ez a hit elég ahhoz, hogy csodát éljen át, a 
legnagyobb csodát. Jézus egyetlen szavára a testvé-
re kijön a sírból, Jézus szava legyőzi a halált! 

Húsvét van, a feltámadás, az Élet ünnepe. 
Higgy Jézusban, aki által  a halál után nem 

pont következik, hanem vessző, azaz átmenet 

egy sokkal dicsőbb életbe, amely örökké tart. 

A bevezető történetnek örömteli befejezése lett, 
öcsém felépült és azóta ő is boldog családapa. Isten 
megkímélt attól a bűntudattól, hogy az öcsémnek 
miattam kellett meghalnia. Azt viszont elmondha-
tom, hogy Valaki, aki miattam, helyettem meghalt, 
megváltoztatta az életemet. Boldog vagyok, mert el-
hittem, hogy örök életet adott nekem, háta mögé 
vetette minden bűnömet és helyet készít számomra 
az Ő országában. Kívánom, hogy te is elmondhasd 
ugyanezt! És ha úgy látod, hogy a testvéred még a 
halálban van, hozd őt is Jézushoz hittel, mert Ő 
megteheti, hogy feltámadjon a testvéred!

Feltámad a testvéred!

Boros Emília
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Mesesarok ovisoknak 
            – színezovel

Hideg szél bujkált a fák kopasz ágai kö-
zött. A rügyek óvatosan kezdtek kibúj-

ni, minden nap egy-egy kicsit, ahogy a nap su-
garai kedvesen előcsalogatták őket a hosszú 
hideg tél után. Lassan tavaszodott ki. 

A juhok Akác-birtokon türelmetlenül vára-
koztak az akolban, amikor egy melegebb tava-
szi napon végre elindulhattak a frissen kizöl-
dült legelőre. Volt a nyájban három kisbá-
rány, ugyanannak az anyajuhnak a bárányai, 
de annyira különböztek egymástól, hogy min-
denki csodálkozott rajtuk, hogy lehetnek test-
vérek.

A legnagyobb volt Szorgos, ő vigyázott a két 
kisebbre, mindig édesanyja körül szorgosko-
dott, és ha kellett rendre utasította a kisebbe-
ket. Szerény volt a második bárány, sokszor 
időzött szótlanul a mezei virágok között, és 
csodálta őket, ilyenkor mindig eszébe jutott a 
világ Ura, a Teremtő, akiről sokat hallott már 
Vezértől a bölcs öreg kostól. Legjobban a Jó 
Pásztorról szóló történeteket szerette. Sokszor 
mindenről megfeledkezve Vezér mellé szegő-
dött, és a Jó Pásztorról beszélgettek. 

– Beszélj nekem Róla, a Jó Pásztorról. 
Mondd el, amikor elment ez elveszett bárányt 
megkeresni – mondta Szerény.

– Azt olyan sokszor elmondtam már neked 
– válaszolta csendben az öreg Vezér.

– De ez a legkedvesebb történet, amit Róla 
mondtál. Mindig elképzelem, hogy én vagyok 
az elveszett bárány, és rám talál a Jó Pásztor, 

a karjaiba vesz, és magához ölel. Azt mond-
tad nekem, hogy Ő az országában van, de 
hol van az országa és hogy ment oda?

– Igaz, erről még nem beszéltem neked. 
Ülj ide mellém, és elmondom neked.

És az öreg kos beszélni kezdett arról, hogy 
a Jó Pásztort sokan nem szerették, és hogy 
megkínozták, és megölték, ártatlan volt. Ő 
volt a fizetség mindazért a rosszért, amit mi 
elkövettünk. 

– Meghalt? – kérdezte döbbenten Szerény.

– Igen, meghalt – válaszolta Vezér. 

 Épp folytatni akarta a történetet, amikor 
Szorgos elébük toppant.

– Gyere velem azonnal. Már megint sem-
mittevéssel töltöd az idődet. Foltos nagyon 
beteg, velem kell gyere, gyógynövényt sze-
dek, az talán segít rajta – sürgette Szerényt.

Foltos volt a harmadik kisbárány, a testvé-
rük. Kicsike volt még. És most beteg. 

– Vajon mi lehet a baja? Szorgosnak igaza 
van, ha többet lettem volna vele, akkor ta-
lán nem betegedett volna meg – töprengett 
magában Szerény.

Mire a gyógynövényekkel visszaértek, 
már a gazda és az orvos is ott állt Foltos mel-
lett.

– Mi baja van, anya? – kérdezte Szerény.

– Nem tudom, már napok óta alig evett, és 
ma már lábra sem állt – válaszolta a szomo-
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Volt-e már olyan élményetek, hogy valami nagyon 
rosszul kezdődött s végül nagyon jól végződött, hogy 

szomorúságból nagy vidámság lett a végén? Ezek azok a 
happy end-ek amiket a rajzfilmekben is mindig várunk, 
hogy végül csak jóra fordult minden, s mondjuk sokszor, 
hogy minden jó, ha a vége jó. Csak éppen sokszor nem úgy 
alakulnak a dolgok, amint ezt elképzeltük, nem akkor jön a 
segítség amikor mi kérjük. Nem rögvest, hanem lehet rá 
két napra, amikor már nekünk későnek tűnik. S akkor mit 
csinálunk?

Ez történt Betániában is három testvérrel. Nevüket jól is-
merjük, de talán még soha nem gondoltunk így rájuk. Igen, 
Lázárról és két nővéréről, Mária és Mártáról van szó, akik-
kel már többször is találkoztunk az Igében és Jézus jó bará-
taik voltak. Tudjuk, hogy Jézus nagyon szerette őket, öröm-
mel töltött időt velük. 

Egyszer csak a fiútestvér, Lázár nagyon beteg lett, s 
ahogy ez lenni szokott, a lánytestvérei komolyan aggódtak 
miatta, s üzentek is Jézusnak, jöjjön, segítsen rajtuk. Ezt 
mi is sokszor így tesszük, ugye? Ha bajban vagyunk, Jézus-
hoz kiáltunk segítségért, hisz tudjuk, hogy szeret minket és 
van hatalma bármiben segíteni nekünk. Talán mi is azt re-
méljük, mint Mária és Márta, hogy Jézus rögtön ott terem 
és megoldja a problémánkat. De ez sokszor nem így törté-
nik.  Vajon miért? Ő valóban szeret minket és van hatalma 
megoldani bármilyen problémát. De Ő ennél sokkal többet 
szeretne: hogy mi megismerjük Őt és bízzunk Benne, hogy 
Ő megdicsőüljön az életünkben. No mit is jelent ez? Azt, ha 
valaki látja az életünket, nem azt mondja majd, hogy „hú 
de ügyes ez a Pistike, vagy Ma-
rika”, hanem, hogy „woww mi-
lyen nagyszerű és hatalmas az 
az Isten akihez Pistike meg 
Marika imádkoznak”. 

Jézus azt válaszolta Mária és Márta se-
gélykiáltására, hogy „ez a betegség nem ha-
lálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja’’ 
és még két napig ott maradt ahol volt. 

Végül elindultak Betániába, de mire oda-
értek, Lázár már négy napja a sírban volt. 
De vajon miért nem ment Jézus hamarabb, 
hogy megmentse azt, akit szeret, és megkí-
mélje Máriát és Mártát a testvérük elvesz-
tésének szomorúságától?! Sokan tették fel 
még ezeket a kérdéseket. Márta is azt 
mondta Jézusnak: „Uram, ha itt lettél vol-
na nem halt volna meg a testvérem…” 
Mindannyiunknak Jézus azt válaszolja: 
„…tiértetek, hogy higgyetek.”  Igen, Jézus 
azért nem indult rögtön a hír hallatára, 
hogy a jelenlevők hite megerősödjön, hogy 
meglássák Isten dicsőségét, amikor kihívja 
barátját – aki már négy napja halott – a sír-
ból. Mert Jézusnak hatalma van még a ha-
lál fölött is. Sokan hittek ezek után azok kö-
zül azok közül, akik szemtanúi voltak, an-
nak ahogyan Jézus szavára előjött Lázár a 
sírból. Vajon ugyanígy lett volna akkor is, 
ha Jézus rögtön útnak indul a Lázár beteg-
ségének hallatára?

Hit lenne-e az, ha Jézus rögtön megad-
ná, amit kérünk? Ha csak felsóhajtanánk, 
és már el is múlna a nehézség, megoldódna 
a probléma? Biztos vagyok benne, hogy so-
ha nem ismerhetnénk meg a mi hatalmas 

Istenünket, úgy mint amikor megenged-
jük, hogy Ő csodát tegyen életünk-

ben – úgy és akkor amikor Ő jó-
nak látja.  És igen, néha nehéz-
ségeken kell keresztül men-
nünk, és felkiáltunk Jézushoz 
segítségért, és várunk – de Ő 
jön, és velünk van, hisz szeret 
nagyon. 

„Ha hiszel meglátod Isten di-

csőségét” (János 11,40). Így hát 
bízzuk rá életünk eseményeit, és 
ne szalasszuk el azokat, amelyek 
egy kicsit is felvillantanak vala-
mit Isten lényéből. Hadd lássák 
meg mások is milyen Istenünk van 
nekünk. 
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